
Zadania tekstoweV.5

Uzupełnij. 

Uzupełnij diagram.
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Przeczytaj zadanie. Sprawdź, która z podanych odpowiedzi jest poprawna.

Suma dwóch liczb jest równa 25. Druga liczba jest o 3 większa od pierwszej. 
Znajdź pierwszą liczbę.

A. Pierwsza liczba to 10.
B. Pierwsza liczba to 15.
C. Pierwsza liczba to 11.

Sprawdzenie:

A. Pierwsza liczba to 10.
 Druga liczba: 10 + 3 = 
 Suma: 10 + 13 = 23

 Suma powinna wynosić 25. 
 Czy to rozwiązanie jest poprawne?    nie

B. Pierwsza liczba to 15.
 Druga liczba:  +  3  = 
 Suma:  +  = 
 Suma powinna wynosić 25. 
 Czy to rozwiązanie jest poprawne?    

C. Pierwsza liczba to .
 Druga liczba:  +  = 
 Suma:  +  = 
 Suma powinna wynosić 25. 
 Czy to rozwiązanie jest poprawne?     

Odp. Poprawna jest odpowiedź . 

3

www.dlanauczyciela.pl
© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o.

137    V.5.  Zadania tekstowe Radzę sobie coraz lepiej    Klasa 6



Przeczytaj zadanie. Sprawdź, która odpowiedź jest poprawna. Zapisuj również 
działania, a nie tylko same wyniki.

Zosia ma 5 razy mniej pieniędzy niż jej starsza siostra. Razem siostry mają 
48 zł. Ile pieniędzy ma Zosia?

A. Zosia ma 10 zł.
B. Zosia ma 8 zł.
C. Zosia ma 7 zł.

Sprawdzenie: 

A. Zosia ma 10 zł.
 Siostra Zosi ma:  ·  = 
 Razem siostry mają:  +  = 
 Suma powinna wynosić .
 Czy to rozwiązanie jest poprawne?    

B. Zosia ma .
 Siostra Zosi ma:  ·  = 
 Razem siostry mają:  +  = 
 Suma powinna wynosić .
 Czy to rozwiązanie jest poprawne?    

C. Zosia ma .
 Siostra Zosi ma:  ·  = 
 Razem siostry mają:  +  = 
 Suma powinna wynosić .
 Czy to rozwiązanie jest poprawne?    

Odp. Poprawna jest odpowiedź . 
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Przeczytaj zadanie. Sprawdź, która odpowiedź jest poprawna. Zapisuj w tabeli 
działania, a nie tylko same wyniki.

Jacek zrobił o 3 przysiady więcej niż Adam, a Wojtek dwa razy więcej niż 
Adam. Razem trzej chłopcy zrobili 39 przysiadów. Ile przysiadów zrobił Adam?

A. Adam zrobił 5 przysiadów.
B. Adam zrobił 10 przysiadów.
C. Adam zrobił 12 przysiadów.
D. Adam zrobił 9 przysiadów.

Odp. Poprawna jest odpowiedź .

5

A. B. C. D.

Liczba przysiadów  
Adama 5 10

Liczba przysiadów  
Jacka 5 + 3 =

Liczba przysiadów  
Wojtka

Liczba przysiadów  
Adama, Jacka  
i Wojtka łącznie

Razem przysiadów  
powinno być

Czy to 
rozwiązanie jest 
poprawne?
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Przeczytaj zadanie i uzupełnij jego rozwiązanie.

Na łące jest 35 koni – klacze i źrebaki. Źrebaków jest o 5 mniej niż klaczy. Ile 
klaczy jest na łące?

Liczba klaczy  x

Liczba źrebaków   – 5

Liczba wszystkich koni   + 

 klacze + źrebaki

Liczba koni  35

Równanie:

 + x – 5 = 35

2 · x – 5 =       | + 5     (do obu stron równania dodajemy 5)

 = 

2 · x =          | :   ( )

 

x = 

Sprawdzenie:

Liczba klaczy: 

Liczba źrebaków:  –  = 

Razem:  +  = 

Odp. Na łące jest  klaczy.

6
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Przeczytaj zadanie i uzupełnij jego rozwiązanie. 

5. Zadania tekstowe

Przeczytaj zadanie.
Po podwórku biegają króliki i paw. Zwierzęta mają razem 18 nóg. Ile jest 
królików?
Wykonaj kolejne polecenia.
• Przyjmij jako niewiadomą liczbę królików.
• Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego (czyli używając niewiadomej), 

ile nóg mają wszystkie króliki razem.
• Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego, ile nóg mają zwierzęta na 

podwórku.
• Ułóż równanie i je rozwiąż.
• Zrób sprawdzenie (sprawdź, czy odpowiedź zgadza się z informacjami 

podanymi w zadaniu).
• Zapisz odpowiedź. 

Uwaga. Zadania 4–12 rozwiąż za pomocą równań.

Piotr i Paweł mają razem 300 znaczków. Piotr ma 5 razy więcej znaczków 
niż Paweł. Ile znaczków ma Paweł?
Aby rozwiązać zadanie, wykonaj kolejne polecenia.
• Oznacz przez x liczbę znaczków Pawła.
• Zapisz za pomocą x, jak obliczyć liczbę znaczków Piotra.
• Zapisz za pomocą x, jak obliczyć, ile znaczków mają razem.
• Ułóż i rozwiąż równanie.
• Zrób sprawdzenie, czyli sprawdź, czy odpowiedź zgadza się z informacjami 

podanymi w zadaniu (osoby, które wcześniej rozwiązały zadanie 1, mogą 
ten punkt opuścić).

• Zapisz odpowiedź.

Tereska i Julka upiekły razem 100 pierniczków. Tereska upiekła o 20 pier-
niczków więcej niż Julka. Ile pierniczków upiekła Julka?
Wskazówka Oznacz jako niewiadomą liczbę pierniczków zrobionych przez Julkę.

Ala i Zojka upiekły razem 100 pierniczków. Ala upiekła 4 razy więcej pier-
niczków niż Zojka. Ile pierniczków upiekła Zojka?

W prostokącie o obwodzie 50 cm jeden bok jest o 3 cm dłuższy od drugiego. 
Oblicz długość krótszego boku.

W trójkącie równoramiennym ramię jest 3 razy dłuższe od podstawy. Ob-
licz długość podstawy, wiedząc, że obwód tego trójkąta jest równy 35 cm.

    3
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    5

    6

    7

    8
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Pierniczki Zojki:  x

Pierniczki Ali:   ∙ x

Pierniczki Zojki i Ali:   + 
 

Pierniczki Zojki i Ali:  100

Równanie: 

 +  = 100

 · x =         | :  (obie strony równania dzielimy przez )

Rozwiązanie równania: 

x = 

Sprawdzenie:

Liczba pierniczków, które upiekła Zojka:   

Liczba pierniczków, które upiekła Ala:   4 ·  =  

Wszystkie pierniczki:  20 +  = 

Odp. 

7

pierniczki
Zojki

pierniczki
Ali
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Przeczytaj zadanie i uzupełnij jego rozwiązanie.

5. Zadania tekstowe

Przeczytaj zadanie.
Po podwórku biegają króliki i paw. Zwierzęta mają razem 18 nóg. Ile jest 
królików?
Wykonaj kolejne polecenia.
• Przyjmij jako niewiadomą liczbę królików.
• Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego (czyli używając niewiadomej), 

ile nóg mają wszystkie króliki razem.
• Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego, ile nóg mają zwierzęta na 

podwórku.
• Ułóż równanie i je rozwiąż.
• Zrób sprawdzenie (sprawdź, czy odpowiedź zgadza się z informacjami 

podanymi w zadaniu).
• Zapisz odpowiedź. 

Uwaga. Zadania 4–12 rozwiąż za pomocą równań.

Piotr i Paweł mają razem 300 znaczków. Piotr ma 5 razy więcej znaczków 
niż Paweł. Ile znaczków ma Paweł?
Aby rozwiązać zadanie, wykonaj kolejne polecenia.
• Oznacz przez x liczbę znaczków Pawła.
• Zapisz za pomocą x, jak obliczyć liczbę znaczków Piotra.
• Zapisz za pomocą x, jak obliczyć, ile znaczków mają razem.
• Ułóż i rozwiąż równanie.
• Zrób sprawdzenie, czyli sprawdź, czy odpowiedź zgadza się z informacjami 

podanymi w zadaniu (osoby, które wcześniej rozwiązały zadanie 1, mogą 
ten punkt opuścić).

• Zapisz odpowiedź.

Tereska i Julka upiekły razem 100 pierniczków. Tereska upiekła o 20 pier-
niczków więcej niż Julka. Ile pierniczków upiekła Julka?
Wskazówka Oznacz jako niewiadomą liczbę pierniczków zrobionych przez Julkę.

Ala i Zojka upiekły razem 100 pierniczków. Ala upiekła 4 razy więcej pier-
niczków niż Zojka. Ile pierniczków upiekła Zojka?

W prostokącie o obwodzie 50 cm jeden bok jest o 3 cm dłuższy od drugiego. 
Oblicz długość krótszego boku.

W trójkącie równoramiennym ramię jest 3 razy dłuższe od podstawy. Ob-
licz długość podstawy, wiedząc, że obwód tego trójkąta jest równy 35 cm.
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Długość krótszego boku:  x 

Długość drugiego boku:   

Obwód:   

Obwód:  50 cm 

Równanie: 

 = 50 

x =  

Sprawdzenie: 
Zapisz na rysunku długości boków.

Obwód = 

Odp. 

8

x

x + 
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Przeczytaj zadanie i uzupełnij jego rozwiązanie.

V. Równania

Tomek jest trzy razy starszy od Krzysia. Razem mają 20 lat. Ile lat ma To-
mek, a ile Krzyś?

Mama jest trzy razy starsza od Zosi, a tata o 4 lata starszy od mamy. Ile lat 
ma Zosia, jeśli jej tata obchodził właśnie czterdzieste urodziny?

Joasia, Zosia i Marysia od 3 tygodni hodują rybki. Joasia ma dwa razy więcej 
rybek niż Zosia, a Marysia o 4 mniej od Joasi, czyli 18 rybek. Ile rybek ma 
Zosia?

W teatrze jest 360 miejsc. Na parterze jest 20 rzędów, a na balkonie 12 rzę-
dów. Rzędy na balkonie są o 2 miejsca krótsze niż rzędy na parterze. Po ile 
miejsc mają rzędy na parterze?

    9

    10

    11

12

Dla dociekliwych

Przeczytaj zadanie.
Mama jest 3 razy starsza od Asi. 5 lat temu była od niej aż 5 razy starsza. Ile 
razy starsza będzie za 10 lat?
Wykonaj kolejne polecenia.
• Przerysuj do zeszytu tabelę. 

5 lat temu Dzisiaj Za 10 lat

Asia

Mama

• Wiek Asi dzisiaj oznacz literą x. Wpisz tę literę w odpowiednie pole tabeli.

• Za pomocą wyrażenia algebraicznego (z niewiadomą x) można zapisać 
wiek Asi 5 lat temu i wiek mamy dzisiaj. Zapisz te wyrażenia w odpo-
wiednich polach tabeli.

• Wiek mamy 5 lat temu można zapisać na dwa sposoby: korzystając z wieku 
Asi 5 lat temu i korzystając z wieku mamy dzisiaj. Zapisz oba powstałe 
wyrażenia.

• Te wyrażenia są równe, ponieważ za każdym razem zapisywaliśmy wiek 
mamy 5 lat temu. Możesz więc zapisać równanie. Rozwiąż je i oblicz x.

• Co jeszcze zostało do obliczenia? Dokończ rozwiązanie zadania i zapisz 
odpowiedź.

1

98

Wiek Zosi:  x 

Wiek mamy:   · x 

Wiek taty:  3 · x +  

Wiek taty:   lat 

Równanie: 

 =       | –  (od obu stron równania odejmujemy ___)

 = 

 =      | :  (obie strony równania dzielimy przez ___)

x =   

Sprawdzenie: 

Wiek Zosi:  

Wiek mamy: 

Wiek taty: 

Czy tata ma 40 lat i jest o 4 lata starszy od mamy? 

Odp. 
  

9
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